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Länsstyrelsen i Östergötland

Yttrande över - Energi- och klimatstrategi för
Östergötland 2019-2023
Länsstyrelsen har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över Energioch klimatstrategi för Östergötland 2019-2023. Strategin har tagits fram av
Länsstyrelsen Östergötland och Region Östergötland på uppdrag av regeringen.
Strategin innehåller sammanlagt sex regionala energi- och klimatmål med
fokus på:
•

Utsläpp av växthusgaser

•

Effektiv energianvändning

•

Produktion av förnybar energi

•

Växthusgasutsläpp från transporter

•

Utsläpp av växthusgaser från konsumtion

•

Mängden hushållsavfall

Vidare innehåller strategin följande tematiska insatsområden med förslag på
strategiska åtgärder:
•

Förnybar och robust energiproduktion

•

Energi- och klimateffektivt näringsliv

•

Energi- och klimateffektiva bostäder och lokaler

•

Hållbara och effektiva transporter

•

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

•

Hållbart jord- och skogsbruk

Linköpings kommun har samrått med de kommunala bolagen som också är
remissinstanser. Yttrandena från kommunkoncernen kompletterar varandra.
Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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I följebrevet till strategin ombeds respektive organisation skicka in


Övergripande synpunkter på texten



Synpunkter på målen



Synpunkter per insatsområde
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Nedan sammanfattas Linköpings kommuns yttrande enligt önskad struktur.
Övergripande synpunkter på texten
Energi- och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023 sätter fokus på
regionala energi- och klimatpolitiska mål och insatsområden som till stor del
ligger i linje med, men även kompletterar, Linköpings kommuns pågående och
prioriterade arbete med desamma. Som övergripande riktmärke för Linköpings
energi- och klimatarbete genomsyrar målet om ett koldioxidneutralt Linköping
2025 samtliga nämnders och kommunala bolags verksamheter. Målet
inbegriper konkreta åtgärder kopplade bland annat till energieffektivisering,
transporter och produktion av förnybar el där särskilt solel ska främjas.
Linköpings kommuns energi- och klimatarbete sker även i samverkan med
företag inom ramen för Linköpingsinitiativet där elintensiva företag samarbetar
med kommunen och Tekniska Verken för gemensamt lärande och
kunskapsutbyte.
Linköpings kommun delar uppfattningen att en gemensam, regional riktning
samt strävan efter gemensamma mål är nödvändiga för att uppnå en
omställning mot minskad klimatpåverkan. Linköpings kommun ser därför
positivt på den intention, de övergripande mål och prioriterade insatsområden
som ligger till grund för Energi- och klimatstrategi för Östergötland 20192023. Det är positivt att länsstyrelsen har en samordnande roll gällande nuläge
och omvärldsanalys för länet. Linköpings kommun kommer dock, vid behov,
att anta egna mål och arbeta med ytterligare insatser inom ramen för energioch klimatområdet.
Synpunkter på målen
De fyra första målområdena är av mer klassisk karaktär som Linköpings
kommun under lång tid har arbetat inom och då till stor del utifrån målet om att
vara en koldioxidneutral kommun 2025. Dessa områden är också tydligt
kopplade till nationella mål, vilket är bra i sammanhang där exempelvis
jämförelser ska göras. De föreslagna regionala målen är något skärpta mot de
nationella vilket ligger i linje med en uttalad strategi hos Linköpings kommun
om att ta täten i miljö- och klimatarbetet. Det innebär att kommunens
koldioxidmål på vissa punkter redan idag är skarpare än de föreslagna i
remissen. Linköpings kommun ställer sig bakom de föreslagna målen och ser
att de bidrar till en bredd och ett helhetsperspektiv i såväl det lokala som i det
regionala energi- och klimatarbetet.
Vad gäller det första målet bör det förtydligas vad som avses med
’verksamheter’. Vidare bör det också nämnas att 15 procent av utsläppen ska
kompenseras bort.
För mål fem som berör konsumtion innebär det för Linköpings kommun till
viss del nya infallsvinklar. Ett strategiskt arbete kring konsumtion där en
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samlad uppföljning görs finns inte i kommunen idag. Däremot finns en tydligt
uttalad viljeinriktning om att sträva efter mer cirkulär ekonomi både inom
kommunen som organisation och plats och det pågår insatser bland annat
kopplat till plast. Kommunen vill därför betona vikten av ökad cirkuläritet och
minskad konsumtion, vilka är viktiga faktorer att arbeta med för att nå uppsatta
klimatmål.
Vad gäller mål fem uppfattar dock Linköpings kommun att det finns en
osäkerhet gällande uppföljning eftersom förslaget är att använda en nationell
modell utan möjlighet att utläsa regionala variationer. Detta kan göra det svårt
att utreda effekten av lokala och regionala insatser. Skattningar riskerar också
att ge osäkra resultat och det är viktigt att vara tydlig med vad som ingår och
mäts.
Det sjätte målet gällande avfall innebär utmaningar för Linköpings kommun.
Det innebär en stor minskning av mängden hushållsavfall från hushållen i
Linköpings kommun jämfört med i dagsläget och kommunen har begränsad
rådighet att påverka en sådan minskning. Principiellt ställer sig kommunen
bakom målet som även är i enlighet med avfallshierarkin.
Generellt vad gäller samtliga mål önskar Linköpings kommun förtydliganden
av hur uppföljning ska ske. Vidare ser kommunen gärna att den utformas för att
underlätta kommunernas uppföljning på lokal nivå.
Synpunkter per insatsområde
Strategin innehåller sex olika insatsområden som till stor del är av traditionell
karaktär. Linköpings kommun anser att insatsområdena har en tydlig koppling
till målen och har god relevans. De olika insatsområdena berör även nya
infallsvinklar inom respektive område vilka Linköpings kommun anser ligger i
linje med aktuella insatser som uppmärksammas och planeras på såväl regional
som nationell nivå. Arbetet med konsumtion och cirkulär ekonomi är ett sådant
exempel där Linköpings kommun har förhoppning om att insatsområdet
kommer att inkludera olika aspekter utöver materiella, såsom främjande av
hållbart resande och beteendeförändringar. Arbetet med omställning mot ett
samhälle med fler inslag av delningsekonomi är en viktig del i detta.
Det presenterade förslaget med insatsområden samt tillhörande handlingsplaner
möjliggör en helhetsbild för det samlade regionala energi- och klimatarbetet
där en bredd av olika aktörer kan bidra.
Frågor som berör energi och klimat har en tydlig koppling till jämställdhet.
Linköpings kommun ser fram emot att ett jämställdhetsperspektiv inarbetas i
kommande handlingsplaner.
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För Linköpings kommun

Niklas Borg
Kommunstyrelsens ordförande

